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Bos en natuur is niet iets waarvoor je je helemaal naar de Ardennen moet
verplaatsen. Ook bij ons vind je unieke stukjes natuur die bovendien
perfect aansluiten bij het dagelijkse leven van je leerlingen. Wij werken
samen met enkele organisaties uit de buurt om de kinderen met andere
ogen te leren kijken naar de natuur die ze alle dagen tegenkomen.
Avontuurlijk,
leuk
en
leerzaam: we hebben voor
jullie
een
ideale
mix
proberen samenstellen op
basis van de feedback van
vele leerkrachten die bij
ons
op
uitstap
zijn
gekomen. Alle activiteiten
zijn
in,
of
op
wandelafstand van, het
Verloren Bos. En als het
een beetje verder is, dan
nemen we gewoon de
huifkar! De voorgestelde
activiteiten
kan
je
natuurlijk ook probleemloos vervangen door eigen activiteiten of door een
van de vele andere activiteiten op onze website www.opstapinlokeren.be.
Enkele voltreffers daar zijn een bezoekje aan het stadion van
eersteklasseclub Sporting Lokeren, kajakken op de Durme of eens gaan
zwemmen in het stedelijk zwembad aan de overkant van de Durme
(makkelijk bereikbaar via voetgangersbrugje). Als je het groter ziet kan je
een dag doorbrengen op een manège (met zwembad) of met de trein op
stap gaan naar Gent (15 min) of Antwerpen (30 min).
Logeren doe je in het kasteel (tot
51 personen), het koetshuis (tot 77
personen) of in beide locaties (vanaf
80 personen). In onze kasteelkelder
serveren we ’s ochtends een
uitgebreid ontbijtbuffet met lekker
vers brood, muesli, cornflakes,
yoghurt, etc. ’s Middags voorzien
we daar een lekker en gezond warm
driegangenmenu (niet verklappen
aan de leerlingen, maar op de
laatste dag staan er frietjes op het menu!). Een vieruurtje kan je ter plaatse
opeten of meenemen. ’s Avonds
verwennen we jullie nog met een
croque monsieur, pizza, spaghetti, …
In afspraak met jullie passen we de
maaltijden individueel aan voor
voedingswensen zoals vegetarisch,
halal, allergenen, etc. Wil je een
dauwtrip doen en ben je een hele
dag op uitstap? Geen probleem, wij
komen heel vroeg, maken de koffie
wat straffer en voorzien een
lunchpakket.

Je blijft natuurlijk helemaal baas over je eigen bosklassen: je maakt de planning op, kijkt
welke uitstappen het beste bij je leerdoelen (en budget) passen, etc. Wij staan klaar om je bij
te staan als je praktische vragen hebt. Het activiteitenschema zal je vast en zeker al een heel
stuk op weg helpen.

Wat kost zo een week leerplezier? Elke leerling betaalt 139,92 euro voor het verblijf van 5
dagen en 4 nachten, alles inclusief vanaf het warme middagmaal op maandag tot het warme
middagmaal op vrijdag. Per 10 leerlingen komt er 1 leerkracht gratis.
De activiteiten op onze planning kosten samen ongeveer 20 euro per leerling. De exacte
prijs hangt af van de groepsgrootte en de concrete afspraken met de organisatoren van de
activiteiten.
Het Verloren Bos is heel makkelijk bereikbaar met de fiets, wagen, bus of trein. Je kan dus
kiezen welk transportmiddel voor jullie school het goedkoopste of beste uitkomt.

De Verloren Bosklassen – Activiteitenschema
Maandag
Natuurleerpad Verloren
Bos. Leer de omgeving
kennen met dit tochtje van
2km in en rondom het
Verloren Bos en het
beschermde natuurgebied
De Buylaers. Incl.
vragenboekje!

Dinsdag
Speuren naar Sporen. Al is
het in de natuur soms
moeilijk om dieren te zien,
toch vind je overal sporen
terug. Ga zelf op zoek
onder leiding van een
ervaren natuurgids!

Woensdag
Bezoek aan de markt van
Lokeren. Leer alles over
groenten en fruit, koop iets
wat je lekker vind en maak
er in het Verloren Bos een
lekker gerechtje mee.

Middag

Roofvogeldemonstratie.
Koppel het aangename aan
het educatieve en laat een
meesterverteller je
meevoeren in de wereld van
de roofvogels.

Interactieve
tentoonstelling rond afval
voorkomen, sorteren en
recycleren,… In het hoogste
puntje van de vroegere
verbrandingsoven van
Lokeren vind je meer dan
50 leuke foto- en
spelborden. Invulbladen
verkrijgbaar.

Voetballen op het grasplein,
klimmen in de bomen,
levensgroot
ganzenbordspel spelen,
strips lezen, uitstapje naar
de speeltuin en de dieren
van het bospark, … Deze
middag doen we alles
behalve leren!

Avond

Nacht en
sterrenwandeling. Met
verrekijker en sterrenkijker
op zoek naar sterren,
sterrenbeelden, planeten, ...
en mogelijk ook
nachtdieren.

Natuurquiz. Bedenkt zelf
een leuke quiz of gebruik
onze quizvragen als
inspiratie.

Film op groot scherm.
Breng je lievelingsfilms
mee!

Ochtend

Donderdag
Laat je oppikken door de
huifkar en afzetten bij een
geitenkaasmakerij.
Voederen van de geiten,
lammetjes strelen,
muizenspel met
opdrachten, demonstratie
van het kaasmaken tot het
zelf maken van kaas: voor
elk wat wils.
Bezoek aan een innoverend
melkveebedrijf met louter
Holsteinkoeien. De
klemtoon van het bedrijf
ligt op duurzaamheid en
diervriendelijkheid met
grote aandacht voor
arbeidsgemak. En op het
einde is er voor iedereen
een vers horentje met
vanille-ijs!
Een kampvuur voor de
laatste avond. Muzikale
leerkrachten zorgen best
voor een gitaar. Met onze
overdekte kampvuurkring
hoef jeniet eens bang af te
wachten of het weer wel
droog blijft. Jullie blijven
dat sowieso. Een aanrader!

Vrijdag
Tijdens de kompastocht
leer je heel handig
navigeren met een kompas.
13 vragen leiden je in een
uurtje rond het Verloren
Bos. Of je kan kiezen voor
nog 7 extra vragen en een
half uurtje extra plezier.
Bomenleerpad Verloren
Bos. Zoek 13 verschillende
bomen in het Verloren Bos
en kom leuke weetjes te
weten over elke soort.

